
MŰHELY
Szendrő Éva Mónika

A fogyasztóvédelem 
kialakulása és 

fejlődéstörténete
„Legyen hiteles a mérleged, súlyod, 
hiteles a mértéked és a vékád.”

(Leviták könyve 19. fejezet, 
Erkölcsi és istentiszteleti előírások)

1. A fogyasztó

A  fogyasztóvédelem kialakulásának előfeltétele a fo
gyasztó megjelenése, ezért szükséges a fogyasztó 
fogalmának kialakulását is vizsgálni. A fogyasztó 

meghatározása a korok és ügyletek változásával, az ügytí
pusok bővülésével egyidejűleg folyamatosan fejlődött, és 
még napjainkra sem fejeződött be.

A fogyasztó fogalmának hazai vonatkozásait a fogyasz
tóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, az új Polgári 
Törvénykönyv javaslatainak és az Európai Közösségek
irányelveinek a fogyasztó fogalmát meghatározó rendel
kezésein keresztül követhetjük nyomon. A fogyasztóvé
delem jelenünk egyik kiemelkedő jogterülete, amelynek 
jogpolitikailag és alkotmányosan eldöntendő lényegi kér
dése az, hogy kik is minősülnek fogyasztónak.

A fogyasztóvédelmi célzatú jogszabályok egyik alap
kérdése a védendő jogalany, a fogyasztó és ennek ellen
párjaként a kereskedő/vállalkozó fogalmának rögzítése. 
A definíciók hatályának kijelölése nem egyértelmű, ami
re az Európai Unió joganyagát áttekintő Consumer Law 
című kötet is utal, amikor a tagállamokon belüli, a tag
államok közötti és az uniós acquis eltéréseire hivatkozik.1

A fogalom meghatározásánál felmerülő egyik fon
tos kérdés a szakmaiság léte vagy hiánya. Ez azt jelenti, 
hogy a jogalkotó általában a fogyasztót laikusnak tekinti, 
míg a kereskedőt, illetve vállalkozót megfelelő szakmai 
tudással bíró résztvevőjeként kezeli az adott szerződéses 
kapcsolatnak. A természetes személyek laikussága több
nyire nem megkérdőjelezhető, ugyanakkor méltányolható 
érvek hozhatók föl a saját tevékenységi területükön pro
fesszionálisnak számító, de ezen a szakmai tevékenységi 
körön kívül eljáró jogi személyek, nonprofit szervezetek, 
kisvállalkozók stb. fogyasztói körbe való bevonására2 is, 
részben az ő oldalukon is kimutatható információhiány, 
részben a gyengébb igényérvényesítő képesség okán.3

Változó szabályozás mutatható ki abban is, hogy a fo
gyasztói kör csak természetes személyekre vagy jogi sze
mélyekre terjed-e ki, vagy a jogi személyiséggel nem ren
delkező társaságokra is. Általánosnak az üzleti körön kívül 
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eljáró természetes személyek fogyasztóként való definiá
lása tekinthető. A tagállami jogok -  fogyasztói meghatá
rozásában felmerülő -  eltéréseit, az Európai Unió jogának 
maximumharmonizációját előíró irányelvek egyre inkább 
felülírják. A jogfejlődés tehát a természetes személyekre 
szűkült fogalom irányába hat, ennek ellenére a fogyasztó 
fogalmának kitágítása időről időre felvetődő kérdés.

A jelenlegi álláspont az, hogy a fogalom kiszélesítése 
önmagában nem jelentené a probléma megoldását, külö
nös figyelemmel az ún. vegyes ügyletekre, ahol a magán- 
és az üzleti célok keveredése figyelhető meg.4 Emiatt a 
fogyasztó -  főként az információs aszimmetria okán fenn
álló -  hátrányos helyzetét enyhítő aktív beavatkozás szor
galmazása mellett5 megjelent olyan álláspont is, amely a 
kereskedelmi vagy szakmai célból akár csak részben eljá
ró személyt már nem tartja védendőnek mint „gyengébb” 
felet.6

Fontos emellett az is, hogy a „szilárd fogyasztódefiní
ció”7 megalkotása önmagában nem kielégítő. Az Európai 
Unió jogában a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlato
kat szabályozó UCP-irányelvek, 8 míg a hazai jogban a 
Gazdasági Versenyhivatal következetes -  már az irányelv 
körültekintő alkalmazását megelőzően is folytatott -  gya
korlata mutatott rá arra, hogy a fogyasztó pontosított fo 
galma nélkülözhetetlen a jogalkalmazó szervek gyakor
latában.

Ha el is fogadjuk azt az állítást, miszerint „az átlagfo
gyasztó nem más, mint egy nem létező, virtuális fogyasz
tó”,9 akkor is szükséges a definíció részletes kimunkálása. 
Ez lehet hangsúlyosan nem törvényi definíció, de nagyon 
fontos, hogy az érintett szervek közzétett gyakorlata révén 
igazodni lehessen hozzá.

2. A fogyasztó jogszabályi definíciója 
általánosságban

Egy rövid áttekintés következik arról, hogyan alakul a fo
gyasztó fogalma a hazai jogszabályokban, a törvényi de
finíciók, illetve a jogalkalmazói gyakorlat szintjén, vala
mint az Európai Unió egyes normáiban.

A polgári jogi értelemben vett jogosult alanyi kör sze
replői -  noha a polgári jogi „jogviszony” kötelezetti olda
lán levő alanyokkal e jogviszonyban jogilag egyenlő po
zícióban vannak -  (valamilyen objektív körülmény miatt) 
általában hátrányosabb helyzetben jelennek meg. A jogo
sulti alanyi körön belüli szóban forgó elhatárolásnak a ma
gyar jogrendszerben (is) különböző és az adott szabályo
zási tárgykörtől függő ismérvei léteznek. Lássunk néhány 
példát ezzel kapcsolatban!

A fogyasztóvédelmi törvény10 alkalmazásában 2008. 
augusztus 31-ig fogyasztónak minősült az a személy, aki 
-  gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül -  árut11 
vett, rendelt, kapott, használt, illetve akinek a részére a 
szolgáltatást12 végezték, továbbá az, aki az áruval vagy 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat cím
zettje volt.13 Ez a definíció 2008. szeptember 1. napjától 
módosult. Eszerint „a fogyasztó az az önálló foglalkozá



sán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok ér
dekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, 
kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos ke
reskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje”.14 Megjegy
zendő, hogy a törvénymódosítás alapján a fogyasztóvé
delmi törvény alkalmazásában árunak számít a termék, az 
ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

A Polgári Törvénykönyv 685. § d) pontja értelmében 
fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén 
kívül eső célból szerződést kötő személy. A Polgári Tör
vénykönyvről szóló T/5949. számú törvényjavaslat sze
rint (Ptkj.) a fogyasztó az olyan önálló, foglalkozása és 
gazdasági tevékenységi körén kívül eljáró természetes 
személy lenne, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági 
tevékenysége körében eljáró személlyel köt szerződést.15 
A 2005/29/EK irányelv alkalmazásában fogyasztó „az a 
természetes személy, aki ezen irányelv szabályozási köré
be tartozó kereskedelmi gyakorlatok során kereskedelmi, 
ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső 
célok érdekében jár el”.16

A fentiek alapján látni lehet, hogy a fogyasztó jogi fo
galmának meghatározása során az objektív elhatárolási 
körülmény az úgynevezett „gazdasági vagy szakmai tevé
kenység, illetve önálló foglalkozása körén kívüliség” úgy, 
hogy a kötelezett ilyen tevékenysége, illetve önálló foglal
kozása körében jár el. A fogyasztói minőség tehát kifeje
zetten relációs kategória: az említettek szerint nem állhat 
fenn olyan jogalanyok közötti jogviszonyban, akik (ame
lyek) -  mindkét részről -  egyező gazdasági vagy szakmai 
tevékenységi (önálló foglalkozási) körben járnak el (lásd 
például az úgynevezett termelőfogyasztó, felhasználó jog
viszonyában). Nem állhat fenn olyan jogviszonyban sem, 
ahol a kötelezett sem ilyen körben jár el (például a „fo
gyasztó” -  gazdasági, szakmai tevékenysége, illetve ön
álló foglalkozása körén kívül maradva -  eladja a használt 
árut). Ezekben az esetekben nincsen szó olyan hátrányo
sabb objektív körülményről, amely miatt az egyik felet a 
másikkal fennálló, szóban forgó jogviszonyában fokozott 
(„fogyasztói”) jogvédelem illetné meg. Így tehát, ha mind 
a jogosult, mind a kötelezett gazdasági, szakmai (önálló 
foglalkozási) szempontból „hozzáértő” vagy egyik sem 
az („laikus”), akkor nem indokolt a szóban lévő, sajátos 
többletvédelem, hiszen az egyik a másikhoz képest (és 
viszont) -  jogilag egyenlő pozícióban van. Ilyen esetben, 
objektív elhatároló ismérv nézőpontjából tekintve, gya
korlatilag nincsen hátrányosabb helyzetben egyik szerep
lő sem.

3. A természetes személy 
mint fogyasztó

A hazai jogi szabályozásban, a jogszabályok módosításá
ban érzékelhető a fogyasztói státusz természetes személy
re történő szűkítése (és egységesítése), amely nemcsak 
a fogyasztóvédelmi jogalkotás régi dilemmája, hanem 
a fogyasztóvédelmi hatósági gyakorlatnak is tartós igé
nye. A jogalkotást illetően a fogyasztóvédelmi szabályo-
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zás korszerűsítésének koncepciójáról, valamint az azzal 
kapcsolatos további feladatokról szóló 2145/1996. (VI.
13.) Korm. határozatban is megtaláljuk annak rögzítését, 
hogy: „A fogyasztó fogalmát arra tekintettel kell meg
határozni, mely szerint a fogyasztó az a természetes sze
mély, aki gazdasági tevékenységi körén kívül árut, illetve 
szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, továbbá az, aki az 
áruval, illetve a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás 
címzettje.”17 Ennek ismerete mellett továbbra is szükséges 
annak vizsgálata, hogy a fogyasztóvédelmi rendelkezések 
hatályát mely esetekben kell kiterjeszteni a fogyasztókon 
kívüli személyekre is.

4. Európai közösségi 
fogyasztófogalom

Néhány fontosabb meghatározás arról, hogy az EU-ban 
bizonyos típusú ügyletek esetében ki minősül fogyasz
tónak:

-  Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén: 
a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK irányelv 2. 
cikke alapján a fogyasztó „az a természetes személy, aki 
gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül köt az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó üzletet”, és kereskedő „az 
a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a szóban 
forgó üzletkötés során kereskedelmi vagy szakmai minő
ségében jár el, valamint minden egyéb olyan személy, aki 
a kereskedő helyett és nevében jár el.”18

-  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irány
elv értelmében fogyasztó „minden olyan természe
tes személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tarto
zó szerződések keretében olyan célból jár el, amely 
kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása körén”.19

-  A távollevők között kötött szerződések esetén a fo
gyasztók védelméről szóló 85/577/EGK irányelv 2. 
cikke alapján fogyasztó minden olyan természetes 
személy, aki az ezen irányelv szabályozási körébe 
tartozó szerződésekben kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai tevékenységi körén kívül jár el.

-  A fogyasztók számára kínált termékek árának fel
tüntetésével kapcsolatos, a fogyasztóvédelemről 
szóló 98/6/EK irányelv értelmében fogyasztó „az 
a természetes személy, aki nem kereskedelmi vagy 
szakmai tevékenységi körébe tartozó célra vásárol 
terméket”.20

Az ismertetett, irányelvekben szereplő fogyasztódefiní
ciókra is figyelemmel az új Polgári Törvénykönyv kon
cepciója,21 amelyet a Kodifikációs Főbizottság 2001. no
vember 8-ai ülésén fogadott el, a fogyasztó fogalmát az 
alábbiak szerint határozta meg: „fogyasztó az a természe
tes személy, aki a szerződést foglalkozása vagy üzletszerű 
gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból köti”.22
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5. A fogyasztóvédelmi jog gyökerei 
és fejlődése

A fogyasztóvédelmi jog célja egy egyensúlyi helyzet meg
teremtése a piaci viszonyok két szereplője, a fogyasztó és 
a termelő/kereskedő között. Két domináns irányzatát kü
lönböztethető meg: a protekcionista elmélet és a Thierry 
Bourgoignie-féle irányzat.

A protekcionista elmélet szerint a fogyasztók „áldo
zatai” a szabadpiac visszaéléseinek, ahol a fogyasztóvé
delmi jog protektív jogi szabályozással védi a fogyasztót. 
A Bourgoigne-féle irányzat ezzel szemben a fogyasztói 
jog céljának a fogyasztói érdekek védelmének jogi segít
ségét tekinti. Itt a védelem helyett a támogatás válik hang
súlyossá, tehát az oktatás, a tájékoztatáshoz való jog, a 
jogi védelemhez való jog; illetve a jogorvoslathoz, igény
érvényesítéshez való jog alapos kimunkálásában látja a 
fogyasztóvédelem jelentőségét.

A fogyasztóvédelem joga markánsan a 20. század ter
méke, de elődjeit már az ókorban is megtalálhatjuk. A ma
gyar fogyasztóvédelem kifejezés tükörfordítás eredmé
nye, angol megfelelője a consumerprotection, míg német 
nyelvterületen a Kundenschutz vagy Verbraucherschutz 
elnevezés ismert.

Bár a fogyasztóvédelem és az ezt realizáló joganyag 
a 20. század második felének vívmánya, a fogyasztóvé
delem egyidősnek mondható az emberi közösségek létre
jöttével. Gyökerei már Hammurapi törvényei között és a 
római jogi szabályokban is fellelhetők (ezek a törvények 
szigorúan lépnek fel a csalárd kereskedőkkel szemben). 
A Leviták könyvében is találhatunk a „fogyasztó” védel
mére szolgáló előírásokat, ajánlásokat. Egy ilyen korai 
kodifikált szabály a Leviták könyvében például kimondja, 
hogy „Ne legyetek igazságtalanok az ítélkezésben, hossz
mérték, súlymérték és az űrmérték használatában. Legyen 
hiteles a mérleged, a súlyod, hiteles a mértéked és a vé- 
kád.”23 A fogyasztók védelmét szolgálták a középkorban 
a helyi vásárok megszerveződésével létrejött úgynevezett 
piaci bíróságok, amelyek helyben hoztak gyors ítéletet a 
vásári konfliktusokban. A piac intézménye és az ott tevé
kenykedő személyek magatartása alkotta a szabályozás 
központi kérdését. A kereskedők visszaélései ellen kellett 
védelemben részesíteni a vásárlókat, ezért mind erkölcsi, 
mind jogi szabályokat alkottak.

Az igazságszolgáltatás kezdetben a szokásjogon, ké
sőbb a céh vagy az ipartestület szabályain nyugodott. 
Utóbbiak jellemzője, hogy a piaci szabálysértéseket köz
jogi szankciókkal sújtották, például: a kereskedői jogok 
megvonása, közszemlére tétel vagy egyéb nyilvános meg
aláztatás, ami a kereskedő jó hírnevének elvesztésével járt. 
Emellett nem voltak ritkák a büntető jogi szankciók sem.

A középkorban a piac megmaradt a közösségi és keres
kedelmi élet központjaként. Kezdetben királyi ediktumok 
tiltották meg a kereskedőknek bizonyos magatartások ki
fejtését, úgymint a mértékkel való csalást, az uzsoraköl- 
csönt, az eltérést a tisztességesnek tartott ártól vagy a jó 
minőségtől. A királyi ediktumokban foglalt szabályok ke
reskedőkkel szembeni kikényszerítéséről az egyház gon-
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doskodott, ő őrködött afölött, hogy a gazdasági verseny 
normális keretek közt folyjon.

A későbbiek során a piaci és vásári konfliktusok gyors, 
hatékony kezelésére és a mindkét fél számára igazságos 
ítélettel záruló megoldásként szintén piaci bíróságokat ál
lítottak fel. Ezek a bíróságok kezdetben a szokásjog alap
ján hozták ítéleteiket, majd közjogi szankciókat alkalmaz
tak a céh- és ipartestületi szabályok alapján.

Érzékelhető az, hogy a területen először a közjogi sza
bályok jelentek meg, a magánjogi eszközök csak később 
és lassabban fejlődtek ki. Azok az intézmények, amelyek 
az eladót felelősséggel ruházták fel árujukért, szolgálta
tásukért, védelemben részesítve ezáltal a vevőt, csak a 
18-19. században jelentek meg. Tipikusan ilyen magán
jogi jogintézmény a szavatosság és a szerződésszegésért 
való felelősség szabály anyaga.

A 18. században kialakult laissez-faire -  a szabad ver
senyen alapuló piaci rendszer -  elve érvényesült a keres
kedelem szerződéses kapcsolatainak terén. Ez azt jelenti 
témánk szempontjából, hogy a szerződési szabadság és 
a felek közötti szerződések tartalmának szabad meghatá
rozása, a felek akaratának teljes érvényesülése volt a fő 
vezérlő elv az egyes szerződések megkötése során. Ez a 
felfogás egyenlőként fogta fel az eladói és a vevői pozí
cióban lévő személyeket, hátráltatva ezzel a fogyasztó
védelem fejlődését. Ennek az elvnek gazdasági oldalról 
történő végső elutasítását elsősorban a nagy gazdasági vi
lágválság indukálta. A gazdasági válságra adott válaszok 
sorában jelent meg a keynesi gondolkodásmód, amely egy 
gyökeresen új gazdaságpolitikai szemléletet tükrözött az 
állam (elsősorban gazdasági jellegű) szerepvállalása te
rén. Ekkor az „éjjeliőr” állam helyett egy aktívabb szere
pet vállaló állam képe formálódott meg.24

A gazdasági recesszió kezdete és a gazdasági model
lek újragondolásával nagyjából egy időben az állam jogi, 
politikai funkciói is változásokon mentek keresztül. Meg
jelentek az úgynevezett második generációs jogok, ame
lyek a klasszikus jogokhoz képest alapvető változást hoz
tak abban, hogy többé már nem volt elegendő az állam be 
nem avatkozása, hanem éppenséggel aktív szerepvállalás
ra kényszerült.

A szociális jogok első ízben a törvényalkotás folyama
tában jelentek meg, majd az első világháború után egy
re több esetben az alkotmányokban is megfogalmazásra 
kerültek mint alkotmányos jogok. Az 1940-es évek köze
pétől kezdve erősödött a szociális alkotmányozás, amely 
egészen az 1980-as évekig tartott, majd kiegészült a har
madik generációs jogok egyre szélesebb körben történő 
elismerésével (környezethez való jog, betegjogok, fogya
tékosok jogai).25

Az előzőekben bemutatott emberi szabadságjogok 
rendszerét a 20. század közepétől kiegészítették az egyén 
piaci autonómiájának védelmét szolgáló fogyasztói jo
gok. A fogyasztóvédelmi tárgyú szabályozás az alapve
tően gyengébb szerződéses alkupozícióban lévő fogyasz
tó jogi védelmének megvalósítását célozza. Az Amerikai 
Egyesült Államokban az 1960-as évek elején deklarálták 
az alapvető fogyasztói jogokat, így az információhoz, a 
biztonsághoz, a választáshoz és a meghallgatáshoz való



jogot mint az egyéni szabadságjogok afféle új katalógu
sát.26 A fogyasztói jogok pedig számos országban külön 
alkotmányos szintű szabályozást nyertek. A svájci, portu
gál, spanyol alkotmányok kifejezetten deklarálnak egyes 
fogyasztói alapjogokat, míg más országok jogrendszeré
ben kvázi alkotmányos alapjogként jelennek meg külön 
jogi szabályozás tárgyaként.27

Az Európai Tanács által 1975. április 14-én elfogadott, 
Az Európai Gazdasági Közösség első, előzetes program
ja  a fogyasztók védelmének és informálásának politikájá
ról címet viselő határozat alapján a fogyasztói jogok közé 
tartozik a fogyasztók egészségének és biztonságának vé
delme, a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme, a jog
orvoslathoz való jog, a tájékoztatáshoz és oktatáshoz való 
jog, illetve a meghallgatáshoz és a fogyasztók érdekeinek 
képviseletéhez való jog egyaránt. A Maastrichti Szerző
dés pedig a számos új közösségi kompetencia között a 
hivatalos politikák közé emelte a fogyasztóvédelmet is 
(129/A cikk).28

Míg a nyugat-európai országokban már az 1970-es 
évektől kezdődően megjelent az 
igény a megfelelő fogyasztóvé
delmi szabályozás kialakítására, 
addig Magyarországon csupán 
több mint egy évtizeddel később, 
az 1980-as években fogalmazó
dott meg (elsősorban elvi szin
ten) ennek szükségessége.

Magyarországon a fogyasztó
védelemről szóló 1997. évi CLV 
törvény is ezekre az alapjogokra 
építve határozza meg a fogyasz
tói érdekek védelmének állami 
feladatait, alapintézményeit:

-  a fogyasztók egészségének 
és biztonságának védelme,

-  a fogyasztók gazdasági ér
dekeinek védelme,

-  a fogyasztók tájékoztatása 
és oktatása,

-  a fogyasztói igények érvé
nyesítése,

-  a fogyasztók képviselete.

A magánjog lényegesen las
sabban fejlődött, mint a közjog.
Azok a jogintézmények, amelyek 
a modern jogokban az eladói felelősség bázisát képezik, 
mint a szavatosság, a megtévesztésért, szerződésszegésért 
való felelősség, csak a 18-19. században alakultak ki.

A mai tartalommal használt fogyasztói érdekvédelem
ről az 1960-70-es évektől beszélhetünk, amikor is új, más 
területektől jól elkülöníthető keretet kapott az addig el
szórtan és ötletszerűen előforduló fogyasztócentrikus jog
alkotás.29 A fogyasztóvédelem fejlődési irányait vizsgálva 
két fő vonulatot lehet elhatárolni, az észak-amerikai és az 
európai modellt. Az európai modell magában foglalja az 
Európai Unió (Közösség) egységes joganyagát, valamint 
-  elébb ettől elkülönülten, majd a skandináv országok

csatlakozását követően már az unió részeként -  a sajátos 
skandináv vonulatot is. A két modell kölcsönösen hatott 
és hat egymás fejlődésére (a 80-as évekig Európa inkább 
csak követte az amerikai példákat), de számos vonatko
zásban el is tér egymástól.30

Elmondhatjuk, hogy napjainkban a fogyasztóvédelmi 
jog egy viszonylag új, ugyanakkor mégis sokszínű, plurá
lis jogterület. Afféle vegyes szakjog, amely a közjog és a 
magánjog határán helyezkedik el. Számos szabályt tartal
maz a közigazgatási jog, a polgári jog, illetve a büntetőjog 
területén, anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat egyaránt.

6. A fogyasztóvédelem gazdasági 
alapjai

A fogyasztóvédelem alapfogalmainak tisztázása során 
szükséges a fogyasztóvédelem gazdasággal és közgazda
ságtannal fennálló összefüggéseinek feltárása is, mivel ez 

számos alapfogalom -  fogyasz
tó, fogyasztói jog -  tartalmát 
determinálja. A kiindulópont az 
állam gazdaságban betöltött sze
repének vizsgálata. Az állam 
funkciói a mai viszonyok kö
zött az államok jelentős részében 
megvalósuló vegyes gazdasági 
modellben a hagyományos köz
hatalmi feladatokat, valamint a 
társadalompolitikai és gazdasági 
feladatokat ölelik fel. Ennek ad 
erőteljes keretet a szabályozás. 
A fogyasztóvédelem a fogyasz
tói preferenciáknak a gazdasági 
szabályozása útján való érvény
re juttatása.31 Ezen állami sze
rep időben változó tényező. Az 
uralkodói háztartások elsősorban 
saját fenntartásukra, a honvé
delemre, valamint a belső biz
tonság fenntartására koncentrál
tak, a modern állam ennél jóval 
összetettebb és szélesebb körű 
feladatai, mint oktatás, egészség
ügyi és szociális ellátások nem 
voltak fókuszban.

A fordulópont a felvilágosult abszolutizmus időszakára 
tehető, ekkor következett be minőségi változás az állami 
feladatellátás terén.32 A tényleges helyzetet ezen túlme
nően a történelmi tapasztalatok (gazdasági krízisek, há
borúk) és más tényezők (politika, ideológia, intézményi 
hagyományok, gazdasági helyzet) is befolyásolják.

Az állam gazdaságban betöltött szerepének jellemzé
sére az egyik elfogadott módszer a Vigvári András által 
említett úgynevezett koordinációs mechanizmusok sze
rinti megközelítés, amely arra világít rá, hogy az egyes 
piaci szereplők tevékenységének összehangolása milyen 
mechanizmusok révén valósul meg.33
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E körben beszélhetünk piaci koordinációról, amelyben 
a piaci szereplők mellérendeltségét feltételező verseny a 
gazdasági folyamatok szabályozója, míg az állam elsősor
ban „éjjeliőr” szerepben van jelen.34 Az úgynevezett ve
gyes gazdaságban a piac mellett az állam részéről megva
lósuló bürokratikus koordinációnak van jelentős szerepe. 
Ez utóbbi kapcsán az állam elsősorban jogi eszközökkel 
kényszeríti ki az alárendelt fél bizonyos magatartását (pél
dául a magánjövedelem egy részének adók révén történő 
elvonása). A reciprocitás (kölcsönösség) mint koordiná
ciós mechanizmus a mellérendelt felek közötti önkén
tességen alapuló magatartásokra épít. Ezeket részben a 
hagyományok, részben erkölcsi megfontolások, részben 
pedig társadalmi érdekek indokolhatják. Az erőszakos 
vagy agresszív koordináció esetén jogilag nem elfogadott 
eszközöket alkalmaznak bizonyos gazdasági folyamatok 
kikényszerítésére. Más szerzőknél a tartalmilag a piaci 
koordinációhoz hasonlóan jellemezhető liberális (piac
gazdasági) és a nevében is azonos vegyes (duális) modell 
mellett az etatista (állami parancsuralmi) modell jelenik 
meg. Ez utóbbi az agresszív koordinációtól eltérően nem 
takar egyértelműen jogellenes mechanizmust.35

Az állam funkciói a mai viszonyok között az államok 
jelentős részében megvalósuló vegyesgazdasági modell
ben a hagyományos közhatalmi feladatokat, valamint a 
társadalompolitikai és gazdasági feladatokat ölelik fel. 
Közgazdaságtani szempontból az alábbi állami funkció
kat szokták elkülöníteni:

-  allokációs (az erőforrások elosztásának funkciójának 
átvétele a piactól azért, hogy korrigálják a piaci mű
ködést, illetve hogy pótolják működésének hiányos
ságait),

-  redisztribúciós (a gazdasági szereplők által megter
melt jövedelmet az állam elvonja, és meghatározott 
célokra visszajuttatja),

-  stabilizációs funkció (tehát mérsékelni a gazdasági 
folyamatok ingadozásából származó káros hatásokat, 
és biztosítani a pénzügyi egyensúlyt),

-  továbbá egyes szerzőknél ez kiegészül a szabályozási 
funkcióval (a gazdasági működés keretrendszerének 
rögzítése normatív, diszkrecionális vagy egyedi sza
bályozás útján), míg mások a szabályozásban a többi 
feladat megvalósításának eszközét látják.36

A piacgazdasági viszonyok között ugyanakkor megle
hetősen érzékeny egyensúly alakult ki a piaci szereplők 
egyéni autonómiája és azok törvényes jogainak és érde
keinek védelme között. Az egyén autonóm mozgásterének 
határát képezi ugyanis mások autonóm mozgásterének a 
védelme. Nem elegendő ugyanis, hogy a cselekvés le
hetősége adottá váljon, szükséges az is, hogy megfelelő 
garanciák kerüljenek kiépítésre a jogrendszerben, annak 
érdekében, hogy a gyengébb piaci alkupozícióban lévő fél 
jogi és gazdasági érdekeinek védelme is megvalósítható 
legyen. Tulajdonképpen e cél megvalósítását szolgálja a 
fogyasztóvédelem intézményrendszerének életre hívása 
és a rá vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályok meg
alkotása. A folyamatosan változó piaci struktúrák, a fej
lődő gazdaság ugyanakkor számos esetben továbbra is új 
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kihívások elé állítja a jogalkotót a fogyasztó hatékony vé
delmét biztosító jogszabályi struktúra kialakításának igé
nyével.

7. Fogyasztóvédelmi elméletek

Fogyasztóvédelmi elméleten a fogyasztóvédelem szük
ségességét, indokát, eszközrendszerét magyarázó teóriát 
értem. Bár a kör ennél nyilvánvalóan szélesebb, két alap
vető elméletet szokás elkülöníteni. Az alábbi két felfogás 
a két szélsőértéket jeleníti meg.

A paternalista modell alaptétele, hogy a gazdasági 
kapcsolatokban a fogyasztó alárendelt fél a gyártóhoz, 
kereskedőhöz képest. Gyengébb pozíciója és a kiszolgál
tatottsága miatt védeni szükséges a piaci kapcsolatrend
szer másik oldaláról felmerülő visszaélésektől. A modell 
feltételezi, hogy szabályozás révén az egyenlőtlen pozí
cióból fakadó hátrányok kiküszöbölhetők, a szabályozási 
környezet megteremtése pedig az állam feladata.

A liberális laissez-faire modell ezzel szemben az állam 
helyett a piaci önszabályozásnak juttatja a nagyobb sze
repet. Képviselői szerint a verseny képes a tisztességte
len elemeket kiszorítani a piacról, azaz megtisztítani azt, 
míg a fogyasztó számára -  a versenyző termékek közötti 
választás lehetőségével -  a legoptimálisabb termék, szol
gáltatás megszerzésének lehetőségét biztosítja. Ez a fel
fogás a fogyasztót autonóm, döntésre képes egyénnek te
kinti, aki képes összegyűjteni és mérlegelni a döntéshez 
szükséges információkat, majd döntést hozni.37 Az állam 
szerepe itt a tisztességes verseny feltételeinek megterem
tésére korlátozódik. A két említett elmélet a két végletet 
jelenti. Ezek közti átmenet az elméletek szintéziséből szü
letett, úgynevezett szituációfüggő elmélet, amely szerint 
az elsődleges cél az olyan piaci környezet megteremté
se, amelyben a fogyasztó képes önálló döntést hozni! Ez 
előnyben részesíti a verseny szabadságát és a fogyasztói 
autonómiát. Azokban a helyzetekben, amikor ez nem le
hetséges, speciális, fogyasztót védő rendelkezések beve
zetése szükséges.

8. A fogyasztóvédelem fejlődésének 
jövőben várható tendenciái

A fogyasztói érdekek védelmét biztosító alkotmányos ren
delkezések minél hatékonyabb érvényesítése érdekében 
folyamatos jogszabályi változásokra van szükség. E vál
tozások egyes irányvonalait a belső jogfejlődés által tá
masztott kihívások katalizálják, míg másokat az Európai 
Unió által elsősorban irányelvi szinten támasztott köve
telmények adják.

A belső jogfejlődés már-már típuspéldájának is tekint
hető az új Polgári Törvénykönyv tervezete, amely a fo
gyasztókat érintő szabályozás tárgyában számos jelentős 
volumenű változtatást irányoz elő. A polgári jog fogyasz
tói igényérvényesítést biztosító rendszere a termékszava
tosság jogintézményével bővülne, míg a kötelező jótállás
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jelenleg hatályos szabályai megszűnnének, párhuzamban 
a kötelező alkalmassági idő jelentéstartalmának újragon
dolásával. A polgári jog szabályainak változása, a magán
jogi jogfejlődés ugyanakkor nem az egyetlen és kizáróla
gos aspektusa a fogyasztóvédelmet érintő jogfejlődésnek. 
Kiegészül a közjogi szabályok folyamatos változásával 
is, elsősorban a fogyasztóvédelmi hatóságok szervezeté
re és működésére vonatkozó szabályok módosulásával. 
A jogfejlődés fő iránya a fogyasztói jogok egyre szélesebb 
körű biztosítása, illetve a megfelelő jogi garanciák széles 
körű megteremtése. Ennek megvalósításához egyrészt 
elengedhetetlen, hogy az Európai Unió közösségi szin
tű jogalkotása megfelelő kereteket biztosítson -  az egyes 
tagállamok közötti szabályozásbeli különbségek miatt -  a 
fogyasztókra nézve kedvezőtlen állapotok megszünteté
séhez, másrészt az is fontos, hogy a hazai szabályozás a 
megfelelő implementálási határidők betartása és a meg
kívánt szabályozási struktúrák beépítésén túl a rugalmas 
piaci viszonyokhoz igazodva kellő hajlandóságot mutas
son a fogyasztói igények rendezésének új és hatékonyabb 
módozatainak megteremtése iránt. Egyes elképzelések 
szerint érdemes lenne -  nyugat-európai mintáknak meg
felelően -  új abb perjogi intézményeket bevezetni a meglé
vők mellett a fogyasztó számára -  méghozzá egy olcsóbb 
és könnyebben elérhető, egyszerűbb bírósági rendszer for
májában.38

A fejlődés nem állhat meg, mivel a gazdasági élet vi
szonyai folyamatosan változnak, és mind újabb és újabb 
kihívásokat támasztanak a fogyasztóvédelemmel szem
ben. Ahhoz, hogy az átlagos fogyasztó kellőképpen biz
tonságban érezhesse magát e viszonyok között kedvezőt
len piaci alkupozíciójától függetlenül, szükséges, hogy 
legyenek olyan alapvető jogai, amelyek minden körülmé
nyek között alapszintű biztonságot teremtenek számára. 
A fogyasztói jogok széles körű elismerése és megfelelő 
értelmezése emiatt nyilvánvalóan elkerülhetetlen.

A szabályozásnak kellő egyensúlyt kell biztosítania a 
fogyasztói érdekek hatékony védelme és a fenntartható 
gazdasági fejlődés között. Amennyiben ehhez az ideá
lis egyensúlyi állapothoz sikerül közelebb kerülni, a fo
gyasztói társadalom nagyobb elégedettséggel vehet részt 
a piaci viszonyokban, illetve az üzleti szférának sem lesz 
érdeke az, hogy a fogyasztókkal szemben, azok törvé
nyes jogainak csorbítása által biztosítsa saját fellendü- 
lését.39

Nyilvánvalóan ez némileg utópisztikus állapot, de a fo
gyasztói jogok megfelelő biztosítása, a tudatos fogyasz
tói társadalom formálása elősegítheti azt, hogy mind kö
zelebb kerülhessünk ahhoz, hogy a fogyasztó és a vele 
szerződő fél ne csupán kényszerű piaci partnerei legyenek 
egymásnak, hanem kapcsolatuk ténylegesen is a kölcsö
nös együttműködésen alapulhasson.

Sz e n d r ő , Éva Mó n ik a

Die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Verbraucherschutzes (Zusammenfassung)

Im 21. Jahrhundert sind die Auswirkungen der Globali- 
sierung, der Multi-Stakeholder und der Diversifizierung 
der Nahrungskette die Quelle vieler neuer rechtlicher 
Probleme. Von diesen wird der Verbraucherschutz zuneh- 
mend betont, was erhebliche gesundheitliche und wirt- 
schaftliche Auswirkungen hat. Um den aktuellen Stand 
des Verbraucherschutzrechts zu verstehen, lohnt es sich, 
die Vorgeschichte dieser Rechtsform zu überprüfen. Der 
grundlegende Zweck des Verbraucherrechts besteht zwi- 
schen zwei Akteuren auf einem Markt -  der Verbraucher 
und der Hersteller / Handler -  ein Gleichgewicht schaffen. 
Trotz der Tatsache, dass die Verbraucherschutzgesetze 
eine Errungenschaft der zweiten Halfte des 20. Jahrhun- 
derts sind, kann gesagt werden, dass der Verbraucher- 
schutz mit der Schaffung menschlicher Gemeinschaften 
zusammenfallt -  dem Beginn von Tauschgeschaften. Sei- 
ne Wurzeln liegen bereits in der Bibel: „Lassen Sie Ihr 
Gleichgewicht, Ihr Gewicht, Ihr MaB und Ihre Taille au- 
thentisch sein.“ Und unter den Gesetzen von Hammurapi 
und in den Regeln des römischen Rechts finden wir Be-

stimmungen zum Schutz der Verbraucher. Gleichzeitig 
mit dem Beginn der wirtschaftlichen Rezession und dem 
Umdenken der Wirtschaftsmodelle wurden die Funktio- 
nen des Staatsrechts und der Politik verandert. Es sind die 
sogenannten Rechte der zweiten Generation entstanden, 
die eine grundlegende Veranderung gegenüber den klas- 
sischen Rechten bewirkt haben, da die Nichteinmischung 
des Staates nicht mehr ausreichte und der Staat im Gegen- 
teil gezwungen war, eine zunehmend aktive Rolle zu über- 
nehmen. Das Erfordernis der Regulierung, wonach die 
Regulierung ein Gleichgewicht zwischen dem wirksamen 
Schutz der Verbraucherinteressen und der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung gewahrleisten kann, ist der 
gewünschte Staat, der die ordnungsgemabe Bereitstellung 
von Verbraucherrechten und die Bildung einer bewussten 
Verbrauchergesellschaft erfordert. Gemeinsam helfen sie 
uns, naher und naher zu kommen, so dass der Verbraucher 
und die Vertragspartei nicht nur erzwungene Marktpartner 
sind, sondern dass ihre Beziehung tatsachlich auf gegen- 
seitiger Zusammenarbeit beruht.
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